
Protokoll 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 

møte fredag 04.november 2016, Gardermoen 

 

Møtende  

Kjell Enberget (gruppe 7) 

Roger Åsheim (gruppe 4) 

Kjell Kruke (gruppe 5)  

Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 

Marianne Holmli(HS) 

Hilde Engeland (Adm) 

Forfall 

Hege Christin Dahl (gruppe 8) 

 

Sak 36/16 

 

Protokoll fra forrige møte 

NKKs Jakthundkomite godkjente formelt det fremlagte referat fra møte nr 4/16 fra 30.september 2016 

 

Beslutning: Protokollen er formelt godkjent 

Sak 37/16 

 

Rapport fra SKK- ulovlig jakttrening 

(Overført fra tidligere møte) 

Norsk jaktprøvedommer ble helgen 2.-4.mai 2016 stoppet av svensk naturoppsynsmann med løs hund. 

Saken ses på med alvorlighet fra SKK og hendelsen er også politianmeldt.  

Protokolltilførsel: Vedtatt mot Kjell Enbergets stemme. Enberget anser ikke saken tilstrekkelig opplyst til 

å ivareta en forsvarlig saksbehandling og mener derfor det ikke er riktig å fatte vedtak på nåværende 

tidspunkt og på grunnlag av foreliggende informasjon. 

 

Beslutning: NJK vedtar å midlertidig avautorisere(suspendere) dommeren i henhold til NKKs lover § 7-7 inntil saken er 

ferdig etterforsket i Sverige. 

Sak 39/16 Rapport på hund som har vist uønsket adferd  

Like før slipp hopper NO57234/13 Tarpans Herja opp og biter dommer i låret. 

I hundens sykejournal fremkommer at hunden har en nakkeskade/ brudd i nakkevirvel som er forenelig 

med til dels store smerter. Det følger av hundens sykejournal at den hadde vist store smerter ved 

undersøkelse og manipulering av hodet/ nakke.  



Beslutning: NJK vedtar å utestenge hunden NO57234/13 Tarpans Herja fra å delta på alle terminfestede aktiviteter for 

livstid, jf NKKs lover § 7-9. 
 

Sak 40/16 Søknad om dispensasjon fra reglene om norsk NKK representant – Norsk Weimaraner Klubb 

(Saken ble behandlet på mail)  

Norsk Weimaraner klubb skal avholde en lukket prøve for Weimaranere 16.10.16. På prøven er det 12 

hunder som stiller. Prøven dømmes etter NKKs jakthundreglement for stående fuglehunder. Dommer er 

Ann Kristin Skrucha (Sverige) som tidligere har dømt i Norge og kjenner godt til det norske reglementet. 

Hun er også klarert fra SKK.  

Beslutning: NJK gir Norsk Weimaraner klubb dispensasjon til å avholde sin lukkede jakthundprøve uten norsk NKK 

representant med hjemmel i NKKs jaktprøveregler for stående fuglehunder punkt 1.5 jf punkt 1.1.3.  

 

Sak 41/16 Rapport på hund jaget sau. Øystre Slidre JFF. Ref. nr. 51-16013 

Gordon Setter Gullsmedåsens «Fia De Magic», reg. nr. NO38677/15 jaget ifølge dommers rapport sau. 

Hunden var i fysisk kontakt med sauen og slapp etter inngripen fra dommer og fører taket i sauen. Det 

ble ikke registrert fysiske skader på sauen. 

Beslutning: NJK vedtar å følge fagkomiteens innstilling og utestenger hunden, NO38677/15 Fia De Magic, i 1 år fra 

hendelsen oppstod, jf NKKs lover § 7-9. Sauerenhetsbevis tatt etter hendelsen må fremlegges før hunden 

kan stille på prøver hvor dette er nødvendig.  

Sak 42/16 Utdeling av CACIT på jaktprøver 

NKK mottok en e-post fra Norske Harehundklubbers Forbund(NHKF) hvor de søkte om å få tildelt CACIT 

pr rase slik de gjør både i Sverige og Finland. 

Beslutning: Saken må konsekvensanalyseres i forhold til om et eventuelt vedtak vil få konsekvens for de andre 

gruppene innen jakthundsektoren.  

Sak 43/16 Vedtak fra HS – budsjettmidler til utdanning av jaktprøvedommere 

HS støttet ikke NJK om ytterligere midler til utdanningen av jaktprøvedommere utover det som er 

fastsatt i budsjett for 2016.  

 

Beslutning: NJK fordeler midlene i forhold til tidligere praksis.  

Fordeling 2016 
  

 
 Tildeles  % av 

tildelt 

Fuglehundklubbenes Forbund       209420,00  37 

Norsk Basset Klubb      22640,00  4 

Norsk Retrieverklubb      16980,00  3 

Norsk Spanielklubb      11320,00  2 

Norsk Spesialklubb for Finskspets og Norrbottenspets      11320,00  2 

Norske Dachshundklubbers Forbund      22640,00  4 

Norske Elghundklubbers Forbund      84900,00  15 



Norsk Terrier klubb      16980,00  3 

Norske Harehundklubbers Forbund      84900,00  15 

Kompetansegruppe ettersøk dommerutd og konf      84900,00  15 

Sum    566000,00  100 
 

Sak 44/16  Orientering – AU- sak 2016/19 

NJK tar avgjørelsen i Appellutvalget, datert 17.10.16, til orientering. NJK vedtak i sak 22/16 fra 24.05.16 

samt opprettholdelse av vedtak fattet i sak 34/16 fra 06.09.16 er derfor gyldig.  

 

Sak 45/16  Orientering – AU- sak 2016/20 

NJK tar Appellutvalgets inntaksbrev datert 13.10.16 og etterfølgende brev datert 17.10.16 til 

orientering. 

Sak 46/16  Orientering – nye dommerautorisasjoner 

NJK ønsker å gratulere de nye dommerne med sine autorisasjoner! 

Sak 47/16  Rapport på dommer NM Lavland 7.-9.oktober 2016 

I forbindelse med avtalt dommeroppdrag NM Lavland 7.-9.oktober 2016 har det innkommet rapport på 

dommer i forbindelse med at prøveleder og leder av arrangørklubb følte seg presset til å trekke sine 

hunder for at dommer skulle dømme. Dommer hadde uttrykt at vedkommende ikke ville dømme om 

dennes hunder ikke fikk starte.  

Beslutning: NJK tar rapporten til orientering. Det foreligger ikke saklig grunnlag for å idømme dommeren reaksjon 

etter gjeldende regelverk.  

Sak 48/16   Orientering – referat fra FCI- møte for gruppe 6- hunder 

NJK tar referatet fra FCI- representant Tom Wenger samt referat fra FCI til orientering 

 

Eventuelt 1 – Vedrørende sak 32/15 fra 21.03.15: De etiske retningslinjer inntas i jaktprøvenes 

reglement ved neste revidering. Retningslinjene sendes klubber og forbund.  

Eventuelt 2 – Endringer i fagkomiteer: Ved endringer i fagkomité skal klubb/ forbund uten opphold 

sende en orientering til NKK som videresender til NKKs Jakthundkomité som orienteringssak 

Neste møte 12.desember i NKKs lokaler 

 

 

Protokoll skrevet av Hilde Engeland 


